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                            Leuke tips en weetjes, nieuws en feiten: 
 

Noteer vast in uw agenda:  

 

NME schoolcoördinatoren- 

middag op 

maandag 7 okt. 2019 

van 16.00 tot 18.00 uur 

Landerij De Park, Elst 

 

U kunt vanaf nu voor het schooljaar 2019-2020 reserveringen doen voor leskisten, 
materialen en excursies uit onze digitale NME catalogus. Deze vindt u op 
www.nmeoverbetuwe.nl  onder de kop “bestellen”. Bent u de inlogcode kwijt?  
Stuur dan een e.mail naar info@nmeoverbetuwe. nl . 

Wij vragen aan alle NME schoolcoördinatoren om de groepsindeling voor het nieu-
we schooljaar te updaten! Dit is belangrijk voor de reserveringen.  Heeft u hierbij 
hulp nodig? Stuur dan een e.mail naar de NME coördinator Annette Bisseling  van 
NME Overbetuwe.  

                Leenperiodes in schooljaar 2019-2020: 

Wo 28-08-2019 Ma 16-09-2019 zuid 

Wo 11-09-2019 Ma 30-09-2019 Midden 

Wo 18-09-2019 Ma 07-10-2019 zuid 

Wo 02-10-2019 Vr 18-10-2019 midden 

Wo 23-10-2019 Vr 08-11-2019 zuid 

Ma 28-10-2019 Vr 08-11-2019 midden 

Wo 13-11-2019 Ma 02-12-2019 Zuid + midden 

Wo 04-12-2019 Vr 20-12-2019 Zuid + midden 

Wo 08-01-2020 Ma 27-01-2020 Zuid + midden 

Wo 29-01-2020 Vr 21-02=2020 Zuid + midden 

Wo 04-03-2020 Ma 30-03-2020 Zuid + midden 

Wo 01-04-2020 Ma 20-04-2020 Zuid + midden 

Wo 22-04-2020 Ma 25-05-2020 Zuid + midden 

Wo 03-06-2020 Ma 22-06-2020 Zuid + midden 

Wo 24-06-2020 Vr 10-07-2020 midden 
 

-
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De Grutto is gekozen tot onze nationale vogel. Wilt u uw leerlingen van alles laten 
weten over deze en andere weidevogels, schrijf u dan in voor de Weide-vogel cur-
sus voor leerlingen. Geschikt voor groep 5 t/m 8. Een korte inleidende les door 
uzelf, een gastles op school door een vogelaar van CNME Hemmen en daarna een 
excursie om de vogels in het echt waar te nemen. We hebben zelfs wat uitbrei-
dingsmogelijkheden bijvoorbeeld wanneer u het geheel in een projectweek wilt 
doen. Informatie en aanmelden via de digitale nmegids op 
www.nmeoverbetuwe.nl  

 

Steeds meer basisscholen zijn bezig met “Gezonde Scholen”. De GGD begeleidt bij 
het maken van beleid, bijv. op het thema Voeding.  

Info op https://gezondeschoolgelderlandzuid.nl/gezonde-school/  

En binnen het nieuwe programma Jong Leren Eten zijn er subsidies e.d. mogelijk  om 
bijv. een excursie te kunnen doen en/of een gezond groen schoolplein aan  te leggen. Kijk 
op https://www.jonglereneten.nl/   

De makelaar van JLE voor onze gemeente is Wieke Bonthuis of informeer  

bij de coördinator Annette Bisseling via info@nmeoverbetuwe.nl . 

Start 2e ronde subsidie “Lekker naar Buiten”van JongLerenEten 

De tweede subsidieronde opent op 2 september2019. Scholen kunnen een subsidie 
aanvragen voor moestuinieren, koken, een excursie/gastles of een bezoek aan ten-
toonstelling “Gruwelijk Lekker”van het Open Lucht Museum Arnhem. In tegenstel-
ling tot de vorige ronde worden de aanvragen beoordeeld aan de hand van een 
aantal criteria. Kijk hiervoor begin september op de website van Jong Leren Eten. 

 

Inschrijven EU-Schoolfruit- en groenteprogramma 

Van 2 september t/m 13 september kunnen scholen in Nederland zich inschrijven 
voor het EU-schoolfruit- en groente programma 2019-2020. Het programma stimu-
leert kinderen samen groente en fruit te eten. Deelnemende scholen ontvangen 
gedurende 20 weken 3 porties groente en fruit per week voor alle leerlingen. Kijk 
voor info en aanmelden op 

 https://www.euschoolfruit.nl/nl/schoolfruit.htm     

 

Smaaklessen: 

 kijken, voelen, proeven wat op je bord komt. Extra uitbreidingen zijn de Smaakmis-
sies: op zoek naar de oorsprong van het eten. Geschikt voor groep 1 t/m 8. Kijk op 
www.smaaklessen.nl en leen bij ons de bijbehorende leskist. 

 

Groene voetstappen: 

Van 16-22 september is het weer de Week van de Groene Voetstappen.  We stimu-
leren scholen om mee te doen (Het mag ook in een andere week als dat beter uit-
komt.) In deze week komen kinderen te voet, per step of fiets naar school. Lekker 
gezond en goed voor het milieu. Op de website www.groenevoetstappen.nl staat 
informatie en lesmateriaal, ook over de 17 werelddoelen. Doen jullie mee? 

Vooral een aanrader voor Gezonde scholen. 
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Marc Ter Horst maakte een stoomcursus klimaatverandering voor de bovenbouw. 
In vijf simpele stappen legt hij klimaatverandering uit. Bij elke stap staan lessugges-
ties, praktische opdrachten en eenvoudige proefjes die het verhaal duidelijker ma-
ken. In deze stoomcursus  

https://marcterhorst.nl/wp-content/uploads/pb3510-stoomcursus-
klimaatverandering.pdf  kan hij niet het hele verhaal van klimaatverandering vertel-
len. Dat doet hij wel in het kinderboek over klimaatverandering “Palmen op de 
Noordpool”, ISBN 9789025768171  

Maar het leukste is natuurlijk als hij het verhaal met proefjes en al op school komt 
vertellen. Zo’n schrijversbezoek kunt u regelen via de Schrijverscentrale. 

 https://www.deschrijverscentrale.nl/auteurs/12087 

 

Tussen zomer- en herfstvakantie nog lekker naar buiten gaan. 

Dat kan een excursie zijn naar de kinderboerderij, bos of de uiterwaard. Maar ook 
lekker bezig zijn op het (Groene) schoolplein, in de schooltuin of in een park of sloot 
in de buurt. Reserveer nu al een excursie of leen bij ons een leskist over wateron-
derzoek, kriebelbeestjes zoeken, bomen bekijken enz. Tips nodig? Stuur een mailtje 
naar info@nmeoverbetuwe.nl  

 

Jonge kinderen en dieren, dat is altijd een succes. Spelenderwijs leren over dieren 
kan met de leskist “Pronkepauw, hoe staan je ogen nou?” Op een kinderboerderij  
ontdekken hoe de vacht, huid of veren van dieren er uit zien, de poten, de snavels 
of mond/bek maar ook het voedsel en de poepjes. Tegelijk met deze ontdekkingen 
leren ze veel nieuwe woorden. Voor gr 1 t/m 3.  Reserveer via 
www.nmeoverbetuwe.nl  .  Ook leuk in combinatie met een bezoek aan de kinder-
boerderij op Landerij De Park, te reserveren onder “Buitenles op Landerij De Park” 
thema kinderboerderij. 

 

Van 26 september t/m 6 oktober zijn de Bodemdierendagen 2019. Ga op safari in 
de schooltuin of een park en ontdek hoeveel er leeft in de grond. Van loopkever tot 
miljoenpoot, van mier tot regenworm.  

Kijk op de website www.bodemdierendagen.nl  voor ideetjes. Leen bij het NME  
onderzoeksmaterialen en/of leskisten over kriebelbeestjes. 

Leuk weetje: deze dagen zijn rondom Dierendag. Want dat zijn het ook… 

 

Worstelt u ook met de invulling van technieklessen? Bij NME Overbetuwe kunt u 
leskisten lenen over techniek, ontdekdozen, magneten enz..  

Het weekend van de wetenschap, op 5 en 6 oktober 2019. Dan zetten veel bedrij-
ven, onderzoeksinstituten, universiteiten en musea de deuren open. Lees meer 
hierover op https://www.weekendvandewetenschap.nl/  

 
 

NME Overbetuwe    Stichting Natuur- en Milieu Educatie Overbetuwe 
postadres:  De Park 12, 6661 NW  Elst 
 
coördinator: Annette Bisseling mobiel: 06-40469609 of 0481-372679 
E-mail:    info@nmeoverbetuwe.nl   
website:  www.nmeoverbetuwe.nl  
   
Samenwerking met NME Betuwe 
lid van het Gelderse Netwerk van NME-centra 
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